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 רוצה תהתטשפרממ
 לש שי "8 לפ

 רשאקמ רמוה רתוי הברה ונילא הלשנ ,היה ןוילגל .םיבושה םירבדהמ ליחתנ

 תובחכ 395 שירסה הויאב .*דרמ 175 הברה | י"רצ ול ,םדוקה ן 7

 יס 5 ה4רבכ ) "מ השצי דחא לשפכ אבצת ןוילגלש םיוצקמ ךבהצבא .תוריהלצו

 .םהמ םצמוצמ ררפסמ לש קר אל ,םירבהה לכ לש םלמע

 םירושק אלש םיאשונל םוקמ רתוי ונשדהה הז ןיליגב :ןויליגה הןכוש
 ותשש תא לידגהל ושקיב םיברש יםירועצ הונורעכ" רורמכ דוהיבו םיקחאמ
 רוצהל חצור יצא || תובמדיהב .,ןליבש3ב אתוינכות לפפמ הנלביק או
 אלש תובייחתתהכ תאו םיאור ונא ,ונילא םיהלוש םתאש רמוח לכש ריהבהלו
 .רהא םוקמ םושל רמוה ותוא םתחלש

 בור לצב תויהל בייה התא :םיאבת .םיקהשמ תוריקהס רודמל ךרועצ .,שורד
8 + 

 בש לבקת אלש הרקמב תוריקס םילשהל לכותש ידכ  םייוושכעצה  םיקהשמה

 .ריבט "הוסינ רשוכ* לעצב תויהל ךירצ םג התא .החשמ ותוא לש תהוריהצט

 ,רקיצהמ לפטה תא איצוהל םתוא ךורעל ,ךדיל תהוריקלה תא לבל ,רריקפת

 .םילילמתה דבעמל טלכטה תא צי נכהלו

 תמייקמ באלקניסש םירוזוא העברא קר שי םייתנב .םיפיכשט ומכר :םישורד

 ם ,הולודגה םירעבש אווה לזרךגה דרוסבאה וי ו

 3-9 יהיו תמוזי תקי ותשימש השקבב 1% .לשר 8%

 פ5 ךןלכרתאל תלושי ,25-ל 48 3 יו ליג :דחו'מ
 ךדיהפת .הל ההדותש הרוצ לכ ךל ש 1

 ש ףינטהמש םירבהל תתלו ל יו

 צנכש .םירבהה ראש לכ לע םג [ן

 ונהנא .שרוה

 אב  באלהב'ט

 םימדוה תונויליג .ה"ש 5.95 הנש יצח ,ה"ש 10.95 הנשל ת ח :םיריהמ

 לצ תמוסטרפ .ךינס השיגפב 1.50 וא ראודה ךרדצ ח"ש 2 :% ליגמ  לחה)

 רתוי ןיש < םייובנישלפ בל ןמיש) תה"ש 6 ?דעמצ "צה לצ .ה"ש ג0 :.דומצב

 םסטרפל ןהינ תויטרפ תוצדומ .יפירבתה-7 7 םירבה> םשידהוימפ םיריחמ

 באלקניט הרקמ לכב .םירבחה תמישר לש דומצב םיאנת האר .םניחב וישכעמ

 :.ןהוטיצ תא תוב ו תומוסטרפ / תועדומ לוספל תוכוה תא המצצל  תרמוש

 .דבלב םהימסטרפמ תוירהא לצ םה תומוצרפהו תוצדומה לכ

 לבה .,ןותרגיאב תונומתו םירויצ קיפלמ ןיאש רכ לש ולבק  םירבח  רפסטמ

 ןכרטבהש 731יכ ד ,ידרג רשוע ירבדצ *"בותכ דואו בותבו בותש>ש קר"

 ,רויש לכ ,(תוחפ הברה הברה) ספאמ תוהפ אוה תכרעמה ירבה לש יתונמאה

 לצ םירייכבמ תויהל קר םיפכירצ םה .הפרבב םהילבקתמ הנומתו ,הרוטהירקה

 :ןבל רוהשבו תהתש רוחש עבצפ ,ן2? ףךייּב

 ותלשי םירבפהה ."הנכוה תיירפסט" ןיעמ ןודצעומב םיקנש צידה םי'וטמ רבח

 .שקובמה קהשמה םעצ הטלהה תא ריותת הירפלהו הירפסל ןיאש קהשמ םצ הבספק

 ג כ ב 5 130 00 הם יש םיר וסע רצה ות 7 הרורבש  הווקמ ב
 כו וו -

 ה ר:כ'א הטבקצ תיקגח הניח תויבכות תקתעה = עדוי אלש יל .ותצצה

 ב הצור םירבההמ והש'מ םא .ןודצומה לש תימשרה  תרגטצמב

 !תיטרפה "ותיצב" וו - לדאפת ,ןותרגיאב התוא םסרפלו הירפל

 12 ךובי

 .ישאר ךרוע



 םנצט ₪שיו ץבחי 8965-ל דע ופרטצהש םירבחה לכ לש  םירבח

 !תאו הבשנו ונילא הנפ !ססהת לא :רבדה ךכ םא .ךיטר

 תבותב
 ןופלט דוקהימ

 + ההפשמ םש 'סמ

5 שא לש ל ו ו
 

 ירשה קרפ
 1 לש "אש ל"א "אש "לש אש ואש *%י ול

 052-7787 96 1 יכ הילצרה ,25 (:זה-בד ןוביד ןל 1

 2 0 56 3 י8 הילצרה .'א47 ואדרוב ןליא קוב 2

 052 = 815 16 2 תותפ הילצרה ,2 רקד-יהא רינג איגש 35

 0-5 658 2 הברצ .נ.ד ,ריפס וכרמ רואיל ינותמשצ 4

 052 -6 435 0 ןורשה-דוה ,54 ןורושי רורדו ןרוא לא-רב 5%

 05 --7 6% 5 א"ת ,14 םודרגה ילוצ בהצי דעיבא %6

 2 -- 6ל 707 א"ת ,ףסוי רדה ,4 ןדקנה ו:היכרב ןלוג וילג 7

 3 7 ם> 1 ג"ר ,3 צושוהי-הונ ןורוד ריינ 8

 ו 12 4 ןלוגה-תמר ,הדוהי-יבב רינ יביתב 9

 בש י 7 596 5 ןופשר בשומ רשא ןיישטש 0

 077 םש 5 א"ה ,47 םולדרגה *לוצ איג ןורלב 1

 098-4590 ] ב 76 9 תובנחר ;,05/14 קינלוקש ופוצ ידרו 2

 5 ש"המר ,'ב22 ךוברוא דלא יצור 13

 ד 50 1 7 5 םי-תב 52 [יסנבא ןליא קינמיד 4

 601-29804 729778 ןולקשא ,'ב ןושמש ,152/20 קילאיב ילאירא ןוטיב 5%

 0-4 90 264 8-י ,םרכת היב ,40 יאנבה באוי ןור 19

 -60|477 47 11 ש"המר ,11347 דית רחש ירפש 7

 043- 8 58% 7 הפיה ,הילימרכ ,40 הנח ידוא ןייטשנבור 8

 50 2 1 19 3 ףסוי-לת ןהתוד יולה %

 57-12 0593 8 ש"ב ,'א הנוכש ,20/1 לוב ןתיא ירוח 0

 052-3137676 44 1 אחבט-רפכ 531/10 ןתנוהי עצבמ קילוי 1

 052-5595721 46 701 חוהפ הילצרה ,6 לס"ומ הלדנמ קרב ל%5<3 3

 9-0 54 558 הפיח ,הנשיה הממור ,452 ה"מלפה ליג יטרופמוק 4

 0-0 6% 3 "ת ,8 שא םולש רמוצ אשצב 5

 057-4246355 84 0 ש"ב ,'ה הנוכש ,12 הלגוהח ועוב ילארשי 2

 052-45145] 85 1 הננצר ,21 אביקצ ינב ץיבודיוד 7

 0-8 490 1 דנומ-לת ,תורה בשומ ימר שיניב 8

 085 4 26 306 הפיה ,םייח .ק ,'א4 ירבעצה דודגה םענ סחהנפ 9

 "7 65% 2 א"ת ,10 ריאמיחא תדנוג דדדוצ 3
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 תויטרפ תועדומ הוכ
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 םולשת אלל תויטרפ תוצדומ אבה ןוילגהמ לחה: םסרבל רוי יל ל

 ו םיליא 50-8מ רתוי אל 59 לע ,תוריהבב  תוחסונמ

 .תוצמשה ,םיש"ד ,םירצומ ,הויונח :םסרפל רוסאש המ .(תובשהנ ןניא

 ותסנל דא .,תצצדומ לוספל תוכוה תא המצצל תרמוש באלהניט  הרקימ  לכב

 הצדומ הר םסטרפל ותינ .דבלב ןהמיסרפמ תוירחא לצ ןה תוצדומה לכ .שד

 .רבה לכמ ,ןויליג לכב תחא

 זס תסווצטסספ ,5הב200 תנמ=ש :םורטקפטל םיפיה םיקחשמה לכ !ןמואי אל +

 ,5ק:כפתתהא ,א1 ד ₪ ,כהפאם 60/= ,אא16םז (ס5= :,תתבההא1מ 5

 םלוכ :דזח אב א06 ,פטא ת6ב6מ ,םאפפאאטה 2 ,ם0ם5צ% סאש'פ ב שה|ןץ

 04-7221954 ןופלטב םישרפ !ח"ש 15-ב תאו לכו ,תילניגרוא הטסהמ הטלההב

 .להחנפ םעונ תא שקבל

 +,%9853 דב 3 תושדחהמ ,תוינכות רוכמל / ףילהחהל ןיינוצמ +
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 רבח הרכמנ ?י'רכאב יעיבשב < ועמש יאדו ,

 5  תרואת לקהקינורטהלא רמויסנוקה  דארטסמא

 54 תנשב ,האישב  התייה רביילק3ניספש מו בש

 רי 3 ,תויבמה תהכוחה .םט"שיל ןוילימ

 1% .ף"ילקנימ ביילק ריס ידיב וותחא  ם0

 הט'ילחה ו=רטלמא .הסרובב םירהסנ 1-10%

 רלועמ | בשחממ היה  םנמאש ,65  בשהמה תא

 25-הו + םורטקפלה תא .תירהסמ הנבניחבמ

 כתמ ףא םהש רמוא דארטלמא ;"כבמ ,הגוש

 הלצהש רמוא ריילקב*ל .,ששניא 3 ןנוכ ןוגכ

 :הש אלא ,תולודג רתוי תוהה |ןל |

 למא ;הנמ ,רגוש ןלא .םיבעהמ  קוויטב

 ךיילקבוס ב'י'לקל דוגינב :,םושפ5  תוריכמ

 ב .הינשטירבב םיישיאה םיבשהמה  תבכפהמ

 וולאו "ריילהניס" םשב ימלוצה  שומישה תוכו

 .ריתעצב םעפ יא ומש לצ הרבח

 אוהו דא 90% ומש ?םתצמש 9 ס לש :קיתה לצו

 תרלקמ  בשהמל .הג הסעת: 6זה| ם0אזא0א1אב  המשש

 : פסב םה האיגשה  תוצדוהו תודוקפה לכ רךא ,ןשיה

 צ בומתו ןקות א%צ1-ה גאב ,026-ו זח806₪ - קיסייבל ןפפגב

 תויטר ,הויוושכצ תונכות תורשצע המכ םצ  קפוסמ  בשחמה 128-ה  לצ

2 0 
 .35 םורטקפס לש הָּובכותה לכ הת

 38 םורשקפס לש תוינכות רפסמ םאות אל 128  םורטקפסש ררבתמ םייתנב

 לפדוהש ירחא םימי המכ צראל  ציגהש) 128-ה לע  עדונש ינפל ואשי

 .6/0086006-ן 1.175 ומכ ,!ןילצ םודל ונהפסה אל ןכלו םדוקה ןותרגיאה

 6 צצמא תארקל> וכל היאבה ריילהביס ביילקש בשהמה ,הרודגפ

 א ול היהי :םינושאר םישטרפ ,'87 תליתתל צ ןכומ  היהי

 ול םיהי ,?משה םגו תוללוס לע לצפי ,שטניא 5 דע 5 לש לדוגב חועש רךסמ

 (ם "רד ורקימ היהי הוש ןכתי רא ,הארבה  לככ שבביא -3) ימינפ ןנוב

 86 םורטהפסה תהונכות לכ תא צירי אוהו .'וביגכ ליגר  פייטל ו יתנ

 8 יל 500 הארנכ היהי הילגנאב וריחמו לקו אשינ היהי אווה .128-ו

 הליחשה ש"שייל 500 הילגנאב הריחמש  ריילקהניס לש  תילמשחה תי וכמה

 .- תעסונ ,הטקשה תילגלגה- 0 9% תיבנגפכמה .%600-ב ב"הראב רכמהל

 לכ רבצ ירלכ*8א .תשרולו (תוריהמ !וב5ון% 4מפ) ש"מק -25  לש תילמיפכמ

 :"היוד רעונ ינבל הינוכמה תא דצימ תמוצרפה  צסמ .הגיהנ תועצש  המכ

 לולב הגי הנל דאמ החונ איה ,הב גוהנל יד5 ןוישר שורד  אלש ןוויכמ

 .הלו איהונ רהמ עוסנל רוסא אלי ממ םש ריעצה

 תומוקמב וישבכצ תפ'יק גאב .אבס-רפכב ינורהא וכרמב התפנ שדח גאב ף'נס

 :הכיתב 320 םיאיבבה 'חה ,ם-יב בוהרדש ,א"תב רטנס ףוגנויד :םיאבה

 ינורהא וכרמו ג"רב ןוינקה ,ןולותב 4 בולוקוס ,ש"המרב 49 בולוקוס

 .ל" ב

 ם1יא .הלש םיטקהייורפ יבש המייס  התצ הו ם%%25 תרבח

 רבלמ רשפאמש הקתצה רישכמו ,ה"ש 25 8% מ ןוטספמה םאות

 , ורכיוב םינוש םי קיו לב תניחב ! תהיחמ / יוניש /!  תווה

 .ה"ש 120-ל 0 ויב היהי ךא עבקנ אל רוע "המה .תינצותה

 םג היתצמש םביימהפסל האוושהב 3והיב ,8וגו8 יד וה הו

 תויהל ך'רצ רזהמה וניתעדל .ביירדקטידו ביירדאפונ

 ןכל ,וכורוב היינה צצבתת םא החנה קינצהל הלוכי הרבחה

 ןב "נד :םישרפל .םירהי םילקש רוסהת  ךרכו ,הנוה  התאש

 04-704064 :ןופלט .6 972 ןיהצומ תיירק ,3 תפדוי



 < | 7 ₪. 4% ₪ " ₪000 )8 ר + ך ₪ < % ₪ ' 7 ₪ ₪ )| רב ו ד מ
 יושע ץא +" לילשע 47-47 ומז 7%, לשל ושש לקל ,"ףשל /7 של לשל לשלושה לש וש לש 7 רש 7 "אל לש "לש 7 7 | ₪ 1 | ב 1 זו 2 ג רב יאש לאש לאש אש "ישו ללא," 4 "פו יא יל "יש אש 7 שלש לש לש "לש

 שש 7 7 77 7

 לכ םגו םישדחהה םיאישה ומסטרפתי הפ .םיקחשמב קולעיש  שדח .רודמ והו

 1 5ףכ םירבה .(+'ידכו ןמו ,תוליפפ ףוסניא ןוגפ) םיקתשמ> ם₪יקוָּפ יפכימ
 םת יואש תא םגו םיפיע ,שרי קחשמל התופמ*י ,םיקופ ונילכא הולשל םיבמוומ
 םיהלח 6 דע 4-ב הלוצ) צורפ קהשמה םא ?םיקופ  םיטינכמ ךיא .םישדחהה
 וחלל אוה תושצל ךירצש המ לכ (רוהשל ךפוה ךסמה ןושארה קהלחה הלועשכו

/ 
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 01 ה
 הרושב סינכהל ,((ס 555 = רצקה ,ןושארה קלהה הלועש ירחא 2א588-ה לצ
 שי םא .+(םאזםמח ואו חטא וחלל) שדחמ תינבותה תא ץירהלו םיקופה תא ע5

 ₪ אצוה ,תולעל הרמג תינכותהש ךצ הכתה בי'ירדגרקימ]ה טםי"מקכס "לכ

 תא סנכה ,רישכמה לעש רותפכה לע צהל ,םינפב אוה םא ןנוכהמ יגירטרקה
 תינבותה םא ."60 זס 50" סנכהו (הרוש רפסמ ילב) הרישי הדוקפב םיהופה
 תא תולצהל ידכ 2082-ה םוקמב תפמחספ "" בותכ שטושפ  תרחא  רךרדב  הצורפ
 (!י) ינפל םיהופה תא סנכה פייטה תא רוצע 08 עצעידומ בשהמהשבו תיבכותה
 .פיישה תא שדחמ ליחהתתו תינכותה תא צרה ,תה1הז ₪5ח-ה וא החהאפ  ש58-ה

 :תוירי ברקב ךילצ הרי אל עשופהש ידכ ,סטא-א1סחז-2 םיהופ

 סחשפ 47919.0: סםאשת 0

 ססק6 55013,201 ,תוליספ ףוסניאל 0058 53922,0 6: ו808500ק8-ל  םיקופ
 ילבמ םירוצי ךרד רובצל ידכ קסאפ 54553,201 ,ךסמל ביבסמ בבותפהל ידכ

 םג םירבדה תשולש תא תושעל ידכ קסאם 53887,201 וא ,ךל ועירפי  ולאש
 .דחי

 לכאמשמ - םילבחה םא רדהל סנכה - הפתפפהזיפ עטאחצאשא-ל תוליספ ףוסניא
 לילצ צמשי ,דחיב 60,3,5,8,ז םישקמה לע צחלו הלאמש הנפ ,'תלהתהה רדחל
 זחקפפ שטפפא :א ק28242156 קהחשמה אב הרבח התואמ .תוליספ ףוסניא רל שיו
 תחא םצפ לספהל הו תושצעל םיכירצש המ לכ וב תוליספ ףוטניא לבקל  ידכש
 .םודאה טפישהו 6 ,ע לע ץוהלל ,בשוי ילוושכ ,ואו

 רךל שי םא .קסאם 44793,255 :םאק\ס2פ186 ;15ז  קהשמל תוליספ  ףוסניא

 :הו תושצל ךירצ התאש המ לכ צורפ וניאש קחשמה לש קתוע

 (0הכ ""50₪55א%: 1082 ""60025: קסאם 44793,255: הבא200125 פת 2

 .ןינצלו רצה .ססאם 49267,0 :ק0טפ קטע-ל תוליסטפ ףוסניא

 םש6 פצדש לש ₪816 א1א5ה-72 ריוא ףוסניא

 קסאם 247ל0,0: קסאשס 0 קסאם 0

 2550,52 :קסאם 52600,38 - תוליספ ףוסניא :א1סהזסהב25-ל7 םיקופ
 .לצנה תא תחהל ךל רוסא לבא ,קסאשם 39228,20 - ןמוה לכ רהמ צורל ו

 דחיב סינכהל יאדכ אלו תמ התאשכ יפוסטה ךסמה תא תוארלכ יד

 .תטאפ 592900,0: אמ 52701,0: קסאמ 52ל02,0 :(ותומת אל םלועל וא יכ
 :האבה תינכותה תא סנכה תירוקמה האלצהב אוה ךלש התועה םא
 51 דס 2:\סהע""6025:45אז 1!:קסאפ 203453,201וקא1אז כחמש 34

 2 יקופה תא צנכה

 םאש 22453,33: %02הפ ""6025: 1002 ""6026: קא1אז 00₪ 23

 .קסאש 27562,2 :קאס01ם607ז ;טזטאם-ל תוליטפ ףוסטניאל קופ הלש ירוה ןתיא

 תודוהנ 62000 :א12ההפי5ס 1818 קהקהשמב איש רבש לארב רורד :םישדחה םיאיש
 איש צבק לט-ופ קרב .םיצפה 64 ףסא אוהו תוקד 9.02 ול  חהל .50%  םע

 !םלוכל דובכה לכ .תודוהנ 1056 - עצאהמ1זם עהא-ב שדה
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 ןל ןוביד / 383 םורטקפלב םדקתמ שומישל לכ
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 םיִדהוי םיחסאפ ,בשחמב םרקתמ שומיש תושצל ךיא ריבטא ה% לודמב

 5 דוק :רררה לש מ ל"ת ב ₪ אז" תא  ביפרב ןמוה רשמב

 ןירכינהמ הלח רב המ א" ,םורטקפסה לש ןורכיוה תפמ תא ריכהל

 םלדמפ) ₪יתב ,םיבשהמה ןוגרי'וב וא םיאת ₪5536-ל קלוחמ ]0 כי

 לוכ' בשהאה ₪%5 תיב לכב .5958558 דע טפאמ ,תבותכ שי (את) תיב

 תדוקפ גציל לוכי הזה רךפלטמה ,255-ל 6 ןיב ולדוגש ו רפלמ

 ,םולטקפסל םג :םיבשחהמה בורל .וכו תוא ,היסייב תיבכותמ קלה

 3 ב הא * ףלל וורכיז אוהש םור גוסמ || 7 .תונורכו יגוספ

 ורכיז לש הנ גול :וותוא תונשל אל רא ובכות תא אורקל לופה

 שחמה תא םיבכמשכ תקהחמב אלו םלוצל תראשנ הלוכתהו לעפמב  בתוכ

 ומנ אוה רא ,ארקלו בותכל ןתינ ןוילצש ,םאר ][ לר כ"י 3 אוה י כשה

 5207 תבותככ דצ 0 תברהכמע 5*]כרפידה תפמ .בשחמה תא  םיבכמש

 פמש תאו אידה ו וב" הל םיארוקש ה3צפמ תפשב הלודג תינכוה

 כ ל בג לצ תאצמנ איה .וילא םירבוחמה םירויבאה תאו בשהנה

 שמ 229527 ך% 4 תבותכמ .התוא תונשלכ [תיב לש ף>  םןר

 1 רע תודוקנ 8 גציימ וללה תובותכה 1[ ב :את) ויב לכ .ךלמה

 לש טורשל רבד :יופצה רדסה יפל רדוסמ ן ךלמה 1 רי 3 :ו3ירשצל

 ןורכיו 9 רישי יוניש י"צ ,ןפואק לבב .וילצ הדּוקב כב הבוהאכ בזשיחה

 :הו הא הלנ .רתויב םינ ינצמ םיטהפאל עיגהכ ן|תהתינ ךפמה

 ןירכיו רדט תא תוארל ידב >םפ :516283 זס 22527: ססאס ::004 אש%ו 1

 גיצ בהגות לאו םיעבשה ןורפיו אצמנב שר2ל8 29 - % תבותכמ .ךצמה

 הלצפהל ורוקמב דצוימ היהש ןורכינ אבבב 23551 דצע 68 תבותכמו ,התצ

 .,50"% תודוקפה :תוריהו :רהא רבד לכל שמשל לוכי רא א ;ה1אזשא-ה

 27727 דעו 28552 תבותכמ .הו ןורכיו תלוכת תא תונשמ .קת1אז-ו (|1פז

 הג"קתה התדולי צפ לצ םיחקפמש ,םיתב םתוא םהש ,"תכרצמה ינתשמ" םיאצמנ

 רךוציה יזדש ןורפונה תלוכת תא תונשל לכונ הו רוואב .קילייבה תכרעמ לש

 םינתשפהו קיסייבה תינכות תאצמנ םהטזסש דעו 2224 תבותכמ .םיטהפא

 תויולח תוקיודמה ובותכה) רךשמהב םהב ןודרנש ןורכיו יקלה דוצו הלש

 צב תונשל ןתינ םהחזהש תא .,%'ן תיבכותה ל?דוגב

 חת

 :.6-525 הדוקפה תרו

 עי ,םיתב תצובה לבל

 ןא ,(הלעמל האר) הוכ תיב לכל - הכרעמה  ינתשמ =

 לש ררואה הו 23605 תבותב מגודל .תיבה דיקפת לצ ומרמש יתורירש  םש

 םוחתב רומעאכ ,רחא ךרצ בד הונשל תולהב ןתינ .שקמ תציחל ירחא  לילצה

 ידב קסאם 22609,20 הסטנ .0 הו ילש  תישיאה  הפדצהה .,255 דע  ספאה

 ,-הפדז א ארקנש ,רחא הנתשמ .=1= ארקהנ הו הנתשמ ,האצוהה תא  תוארל

 היבשק2ופ5ל תצקטב האו+ ודיקפת .צחלנש ןורחאה שקמה לש ךרעצה תא  קיוהמ

 םככ51 פבותבב .שהמה תא ווצ שמתשמהש ירחא ספאתמ אל אוה  ךא  תאאפוש

 היזתהל שמתשמה לע היהי ןמז המכ צובקל ודיקפתש אםקםםש הנתשמה  אצמנ
₪ 
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 ותונשל הסנ ךא 5 אוה ןכרצ 5"דב .ומצצ לצ רווחי ל"נהש דצשצ שקמה תא

 והעלכ שקמ הוחה ואו ,(אמגודל תסאש 22561,10) 200-ו 10 ןוגכ  םיכרעל

 "וה 123562 תבותכב אבמנה) ₪555 הנתשמה דיהפת .רשוממ ומול הטמל

-- 

 תהא הריצ ן*5 תנוכחל שמתשמה לצ היהי (הינשה 120 )| 8% המכ 3

 - ה כ" - 6 4 - - ו -- - ₪ ו-2 ו - -

 תקמ 0% ב 23562,35 הסנ ,5 ופרש ללצ  ררדב ,התוצרכ שנה 2

2 = 
 ָז

 27 4] בר 0 חו
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 0 ₪6 ש

 רקבכשע ,21619 תבותכב הנהשמה .הרוק המ הארו ,:בר ןמול  הטמל

 ה וצב .1 תוחפ ןורחאה תווידה דוה לש ךרצה תא קיוחמ

 ידכ .תונווכמ (םיחוויד ידנק ןוגר'וב וא) האיגש תהתועדוה  רוציל שם

 אמגודל .םהאפס125ַ שבא 24 הדוקפב שמתשהל שי האיגשה תעצדוה תא סיפ

 ת רותבו) הדוהפה תא סינכהל שי (םא2 0= ק1ןם) 8 דוה תא

 10,7: 889200126 ₪58 2 :(הנורחאה הדוקפה תויהל תב

 ונגה הצפלוו תוינכות לע ן3ה7 ןתינ דציפ ףיבסא אבה ןויליג

 .תכרעמה ינ

5 - 

-- 

₪ + 
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 דבלא םזורטקבפל םימייקה םינ%תב הכסא. 'צצמא םהה גהלאש 8% .(%
 א ו ה לצי א ו שב 0% 2 .
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 ט ם ₪

 רה .הוירוגשק שרגלשל םקלחל ן8י3נ .הברה םימייק הו *

 9 םיל"לבמ 1בכ8 1? הירגאטקב ,תוליגר ו של ע
 1 5819 לושפיש ,הילגנשב קרה םירכופ ו3יעצלש ,םהגירפשה
 וריהמ .ףךפהל1 ,ליגרהק < "5 תהובגה תוריהנב ל'5ר פייש 4

 י תיב לכבש ןוויכו ,היבשל םיטיב ,דואב 1000 הו פייט לש
 . יצחו שפחב הלוצ םלש ייקש וא ,הינשל םיתייב 187.5 -ל  הבווכה

 ה ישטנגמ שטרסב םישמתשמש םיצצמאה תא  תללוכ הינשה היירוגטקהה

 יפכ ןנוכורקימ) ביירדורקימה תא םילילכמ ונא וו ו הטסטה אל

 "1 סייפרשניא" שרוד ביירדורקימה .ביירדאפווה תאו (הול בוק ןאוביהש

 ח52כ2 השממו םיבשחהחמ 64 דצ לש תשר םג הפסמה)  םורטקפסל  רבחההל  ידכ

 15% שצמנכ לש בצהב םינותנ הלעמ אוהו (םיביירדורקימ 5-7  רוביח  רבלמ

 ההולש ןמוה) צבוקל השיגה ןמוו ,פייטמ 80 יפ תורהא םילימב וא ,הינשב

 הלוכת .תויבנש 5-ל 6 ןיב אוה (טרסה לע . תא  אובצמ> ןגוכל

 .י*ק 95-7 85 ןיב איה %"ןוקסידצ") ביירדורקיא לש יגירטרקכ לש 8

 64% ,16%א :םילדג השולשב םיאב 0 - לש םייגירטרקה)  םירפוו

 55 תוצ תינ 5435 רפווב :םיקייודמ אל םה הלאה םילדגה ?כ 128-1, ו

 שו ה ביירדאפווה .130א-ל דצ ,129א רפנוובו ,לפא  דצ  רפלמ

 ינשל 2%-כ לש תוריהמב הלעמ אוה :.בייררדויוק יי מוהל ושיא

 דצ ,ודמל יטרא א>|ה םג השיגה |מוו| ,פיישהמ ריהמ 41'י 4

 ו דורהימה תמועצעל ביירדאפוו לש  תונורתיה .65א לש  רפוו

 תלפוקב >בו רתוי לוו ,\%תויארקא םינותנב תוקיחמ תוחפ) ןימא רתוי הברה

 .סהקינורטנפ  קהשממו חפעכד2כ  קשטשממ ,םיביירדאפוו ינש  תללוכה  הרמוח

 טרדנטלה אוה ,ריהמ רתוי הברה  אוהש  םה  ביירדורהימה לש  תונורתיה

 םילוז תי םינוקטלידה ,םורטקפסל הריהמה םינותנה  תרימש  םוהתב

 \ :ףראב םירפמנ םהיצש .רתויב צופנה ,ןבופכ אוהו םירפווהמ

 שש וא שמח םנשי ."םייתימא"ה םיננוכה תא  תללוכ תישילשה  הירוגעטקה

 :ןה ןהבש (תובוטרו) תובופנה רא ,םורטקפלסל םיננובכ רבחל הוטיש

 המפ ם"נייפמש ,םי"תשו תחא ,םימגד 2-ב אב וה ,םקש5 עת:פ6סטםח%

 לש שדחה טרדנטסה הוש ,שטניא 5.5 לש םה םיננוכה .,ללוכ אוה םיבנוכ

 האלצהה ןנוכ רותב יכ ללכב רבדל המ ןיא תוריהמ לצ ,םישידהה  טיבשחמה

 בייח אלש) ןנוכ דוצ ףיסטוהל ןתינ 1 יסמ םגדל .דאמ תוטצמ תוינשב איה

 םארת) קיטסווגל סויפרטניא>  םג תללוכ תכרצמה .,(שפניא 2-ש ויל

 לש תודוקפב ראשה ןיב תשמתשמה תכרצמה .סטקינורטנס םייפרבביו (ןוטטפמה

 ייפ 1

 0 = ג א 5 3 ָּר 3

 6 לבה יה" פה קיי סי ביט ב * יד רב תשמתשמש הבכותש בש 3 ו" זו ק'מ

 חמה תטנטתומ איהו פפזבה 1אז₪ת-866 תארקנ הינשה ה .הנוה |

 - ם.297] 9: 42272 ך"ב רוחב> לופי התתאש ף5 + יי גוששט ןנוכ

 רותפכ" תא הריכט םג הכרצמה .קשיד לכל 100% 100% ןיב לש ףקהב

 ורתי 22 תככהה לכ רותפש  תציהקב יתצלש .םסקה

 צהל ידכ .ל"בה  רותפכה 7 לופוא 7

 / בייק תמגורכ  הקתצה רישכמ  שוכרל

 2 ?12כ' תתאש ךכ ,ןנול ל רבחל  תורשפאה

 שמתשהל לכות ןיידע ,בשהמ ףי?ההל טילחהת דחא

 4 כ םצ בשהמ ךל היה רבעב  םא :ךפהלו ,שדהה

 ן 6 1 :<בתב ,אחשבל תורישי ןשיה תא רבחל 5

 ,"פפ רוטינומל רוביה םג הללוב תכרעמהש רקיעב םה טופוא לש היתונורתי

 .ימינפ ןנוכל ליבקמב ,סקינורטנסו קיטסיוגל םיקשממו

 ירישכמו הרמוח תוליבח לש תונוש תויורשפא תללוכה האלמ םיריחהחמ  תאלבט

 םירכמנ םהשצ יפכ ,ל"נה םיעצצמאל תוינכות  תקתעצה םשל םיצוחנה  ההתעה

 .אבה דומצב אוצמל לכות ,הילגנאבו צראב

 --- אבה דומצב רךשמה



= 400 60 

 12 ב

% 

 הו 5
 ה"ש ט"שיל

 5/5 שלק האכלה 5% -לט לש לבובות לש 50 0 0

 - 60 3 טייסרטביא םש הובווה* םיפצונ ₪"6יל 5: ש3'רפְס

 8 (המגדה ןוקסיד ללוכו) בייףדורהימ

 50 :םיבי"רדורהימ רבהל 228 לע שנרלהע 3 שייפרשב א

 100 | הזפפקת| ךם < ד 2 2 + 1 סייפרטניא + ב רדורקימ

 קיר ןוקסד * הבנגדה ןוהטל + םהחש םכב16%08 4

 400 100 ,לקינורטנס יקשממו םיננוכ ינש ללוכ) ביירדאפנו

 (57ם60 702( טחןזפא םילילמת דבצמו ,חפ252-ו

 - 200 ,קיטסיוגל קשממ ,ןנוכ ללוכנ) 1 ירבאקסיד טופוא

 (סקינורטנס קשממו ,(865) ינועבצ רוטינומל קשלמלמ

 - 220 (םיננוכ 2 םצ קר הלעמל רומאה לכ) 2 ירבאקסיד סופוא

 - 110 (ןנוכ לכ םע רוביהל ,ןנוכ ללוכ אל) אטב ו3וכל

 ₪ 200 (40ז 5פ55פ5) 0% ,שטבי 5.25 ןנוכ םצ אטב השממ

 9 6 (80ַד כ522) 0% ,שטניא 3.5 ןנוכ םצ אטב קשבאג

 5 2-20 1500% ה"ס ,שטניא 3.5 םינבוכ 2 םצ <>בב קהשממ

 4 (ב'ירדורקימ לשו ןוקסוצ

 16% רפוו
 אל 60

 פוו
 %ודצ* 8

 5וו
 ןיירצ 5

 40ז 2525 שטני סיד

 807 555 ,שטנ סיד

 (סופואל םיאתמ) 40ז 3522 ,שט סיד

 80ז 552 ,שט שיד

 ,דיירדאפוו=א ,אטב=פ ,טופוא=0 ,פייט=ז-ל היתצמ הנ רישכמ

 השל שלש אש אש לשש לע א שלש לש לש "שש לש לש שק 7% שש לש לש לש שי של שש ו
 7 צא

 602%ד) טיימקפל
0 

 ₪) רביירדורקימ

 (א4ז) סייפרטניא יפט 7

 - קשממ ,56%א-ל הבחרה םג ללוכ ,חשפסז) סייפיטלומ

 ₪ 590 (א605 ינועבצ רוטינומל קשממו (ןוטספמנק) קיטסיוגל

 (0%ףך) 111 טייפר
40 - 

 (מז) א2פ1 סייפרטניא
65 

( 

( 

 באלהניס יפיכנס
 יש שש שש אש יש שו לש שוש

 + תו=נהר ,א"ת ,הילצרה :םיפיבס 4 םיאייק טםי'תנופ

 אשב .ינוימ לחה ,שדוח לכ לש 16-ב תושיגפ םימייקתמ

 הל ןיינועמש ימו  ,בורקב ליחתת

 תוליצפה םיפי לו
 הילצרה ףו3סב .ש"

 ה

 וי ל ירש לש.

 ,תונגויפער
 ,והפישר איבהל 'וצרנ תויבפ]ות ףילתחהל רשפא  היהי תושיגפב

 התככות/דויצ לש תלמגדה ןוגכ תוליצפ היהת השיגפ 302 ןכ %88 ,ןבו תועד

 תהתונהל םג רשפא היהי תושיגפב .(םיציפמה ואו םינרצ*ה יפמ) םישדה

 דש תושיגפב .ןודצומל תורבח תושצלו ,ןוהרגיאה לש  םימדוה תונוילג

 ררד ולבקהקל םוהמב ,שדהה ןותרגיאה תא לבקהל רשפא  היהי ה ףיבצ

 .ךראב רווא לכב תושיגפל אובל רתומ באלקניסב םשיופחה ל .ראורה

 ושרדי יכ םא 13 םג אובל םילוכי ,ףרטצנהל םילקושו ,םירבח לש הלקאבכ

 וכ םא אדא ,תושיגפ יתשל קר ₪ו27 םילוכי שה ,.הסינפב תורוגא 50 לשל

 |)ש"בה 'ירגה ןקתיא :םה ם'ייכרה .םיפרטצמ םהש ינפל ,תהתרהא  טילהה :ברה

 םיטרפ ,.הילצרהמ הוב ןליא :א"תמ  הרבוג דדוע :תובוחרמ *ךרו רפוצ

 םיצילמ רדיאו ,ה3נפות מ ,היאבה השיגפה יתמ תעדל ידכ .םירבחה  תמישרב

 וינועמש ימ לכש םישקבמ םיוכרה ןכ ומכ .םיוכרל  רשקתהל  ךירצ  הולא

 ררוצה תספדממב האר .םיפסונ םיוכר םג םישורד .שארמ ךכ לצ צידוי אובל



 ןש +] ל וררצכ 2 ₪ קש
 7 "פע יאש *7 שו אש לק "שש שי" 7ולש 75 7 לש 75 7ש 74 7כ 72 777

, 
 סט ךכ רתאו 2%81-ה לש תימשירה תספדמכ 2% ;ת1אזשת תספדמה הורכוה והאמ
 הספדהה תויורשצפא< תא רוהלא וו תפכב .ּהומתב םיבר םימ ומרו םורטקפלצה
 ינכצע םםנש .ךראב םירכומש תוספדמ לצ דחוימ שגד בםע םורטהפצה שמתשמ שי

 תודוהקפה תא ליעפמ אוהו 0 תו 3 ב דחא

 ,ק ל .1|ד0ז 1 ת1%7) 2% זום -ל ב

 *דב דחוילמ (ף(ק 4) שו = תושרודש

 ן 2 ₪ ?וכש ןושארה גופה

 חושרזד ןנ םה הוספדמהש אוה

 תונשיה תו תא הרישי הרוצב

 7 יזחה תרבה לש עפ-ה תרחי
+ 2 

 0% אש 7 ' ל
 ן ו

 ה 1 | יי" ו לפדמ ה תהובכש יתש

 9 -יבשו הרושע) היבפב תויתוא פס בוב תוסיפדמו

 א קמה םיטרדנשטה ינשמ רדתאב דחוימ קשממ שרוד תוטצפרמ

 / וא דהא .סקינורשטנט וא (םד 1.תשו =םיש ו לש=םי יי תע- א

 ו ב4 ל םגש א"ו תספדמו בשחמ לכב טעמכ  ם 6 ולה

 םיהטממהמ דחא ףא ןיא םורטהפסל אלפה הברמל .תונמאנב רתוא תרשל ךישמת

 העממ תונקל ךירצ ןכלו (=חספככ2 שי 126 םורטקפסל ךא) בשחמה ףוגב וללה

 :,םה רתויב םפיצופנה ךא הריכמל םייוצמה  םיקשממ  תורשצ שי .דרחוימ

 םיב"יררדורקימ 6-9 רוביה כ תעכש ןקשלממ 5 בלמ ליכמה) 1 שי

 ליכמ ,35232 םגו סקינורטנט קשממ םג אוהש 1קת1אז 111 ,(םיבשהמ תשרו

 :,םי" רכישה תצסטפדפה וגוס לכ לצ רצמ תובומת תפפדהל הבפכות ם ג

 סייפרטניא ליכמ אוהש וילצ דיעמ ומשש ,םתק5זסא 655 כ

 הרו לבגומ יתלרב טצמכ אוה םיקשממל תורבחתמש תוספדמה רהבמ .טקהקינורטנט

 רוייל תופפדמ וליפא רבח> לוכי התא .ךתצשרל ךמועש ביצקתב 'ולת
 .םורטקפסה םצ לוצעפל וחמשי םהו םיראלור  יפלא  תורשעו פלא  תולוצש
 הסיפדמש (פסז אבדמזא) היצרטמ  תספדמ איה  רתויב תלבוהמנה  תספדמה
 ,בושו ,ךתושרבש תספדמב ראמ הייולת תיפוסה תוכיאה .תוכיס שאר  י"ע
 לכ םיאור שממש דאמ עורג ספדה היפהל  הלוכי  היצרטמ תספדמ  .ביצקהתב
 ,הםהק |סדדשמ 1|80ך%) הביתב-תנוכמ-ומכ-טעמכ ספדה וא  דרפנב  הדוקנ
 רדיבש ןוותרגיאחה תקהפהל תשמשמש (הכהַהזש 55-80) יתושרבש תספדמה 98
 50 ןיב עונל הלוכי היצרבמ תספדמ תוריהמ  .צצמאב בוט  םוקמב תאצמנ
 (הינשל םינמיס) ש"לס 400-ל ה"שצ 800-ה תוביבסב תספדמב הינשל  תויתוא
 ריינ לע סיפדהל םג תולוכי תוספדמה בור .ה"ש 2400-ה תוביבסב תספדמב
 םצה יפד ארקנש המ) ףיצר ריינ לצ וא (םידדוב דיינ האתוכוילגו ד'רב
 ,ה9ו |וגב) 2 ולו%ת אוסטפדפה .(םידדצב םירוח עב ,"בשה08 רךייב"
 (|ישפצ ארוק התאש הו ומכ) ליגר בתכב הרושל תויתוא ₪0 תוליפרמ
 תורצ ,!הרוש/תויתוא 40) תולופכ ,תוטומ תויתוא םג  לטיפדהל תולוכיו

 התאשכ .תויצפוא הברה דוצו יתחת וה םעצ (הרוש/תויתוא 142  ןא )152 
 ו הביצה וו יכ ןוספא תספדמ תמאות היהת איהש ףידצ תספדמ ווכ הגוק
 היהתשי ,הנממ םימלצתמש הנכות ינרצי  טעמכ ןיאו  תוספדמב טרדנטספה
 תפפדמ ילצב םצ םיפיק/תויעב/התוינכות ףילההל לופי התא א יפ  הצופנ
 ילש וז ומכו 25 תרדסמ טיימדא:םה צראב תוצופנה תוסטפדמה תשולש .המוד
 ויב תולועו ןוספא טרדנטס תא תומאות םלוכ .םק5פסא-ו 500  ,(שי  ןליאו
 לנכו טיימדאב יתרחב תישיא ינא .הרדיסב המוהימב יולת ח"ש 1400-7 0
 לש ינשה גוסה .ונתצד תא קר אלא רתויב הבוטה איהש רמוא אל הו  .ןליא
 םיארוק םירחאש יפכ ,וא ,הפינמ תוספדמ םה תונקל לוקשל יוארש הוספרמ
 הקלה תו* םירצוי רכבו םצפ לכב המלש תוא תוסיפדרמ םה .תופיא ,םהל
 שט"לסש 58 דע 18 איה תיבייפוא אוריחמ ,תביחתב 4 הָמּוּדב רתוי
 ןורתיה .ח"ש 800-מ ליחתמ ינייפוא ריחמ .הקיפרג הפיפדמ הנביא תספדמהו
 | : רתוי םיארנו םייתוכיא רתוי םיאצוי ,לשמל יקסיע ו ,םיבתכמהש אוה
 .פהסזהפה הרצותמ םה צראב הו גוסמ רתויב תוצופנה תוספדמה .םייהרקוי



 0 תירס סירבה ,דתא ץוילפיב ₪5 תא ץגושיבש *רהא .דצב הכיסה לכ םרוק

 ו הי רקה לצ חברהב הפקה 898 להלקש וכ ידכ  ונילא  ובתכ

 בבי - הז הקר אל .לימתל אוה *הטישיהז ברטל ונלוכי אל ולאב תובוגת

 .וויליג לכ םישדח םילקש 58 .ונל  תכסוח דצב הכיסש ונאצמו

 הלצמו '85 תנשמ םיקחהשמל הר ריתנ םילודגה 0 רורמנבש עיצה  ךחא רבח

 הברה ויא םירבחהמ םיברלש  הטושפ) הבילסהמ  תיחדנ ו ו .טבכהל

 לתנל ל השה הככ םג ל ומ16 וזוםת-ב צר המ ,הומ צוחו םישד

 דח םיההשמ

 .םצפ לכב תועבצה 10-מ תוחפ ם / =
₪ ₪ 

1 
 ו\ודמה תא

 :,וודצומה רךררד הרמוחו הנכות תונקל ןתינ  םא תצדכ וצר םיבר  םירבה

 םידחוימ םיריחמ גישהל םילוכי ונחנאש איה הבושתה .םילזומ םיריחמב

 ונחנא .םייוסמ טירפ תונקל םינינוצמ םהש ונל וצידוי םירבה  רפסמ םא

 תונקל דמוע התאשכ וכל .צראב םימייק אלש םיטירפ ל"וחמ תונקל םילובי

 .היוהל לּוכי אל הז ,ונלצא םרוה ררבח ,והשמ

 םימיכסמ ונחנא .וןותרגיאב םידומעה תומכ תא לידגהל ציצה יטרופמוקה ל'ג

 ונל שי ישוקבש איה היעבה לבא :םידומצה רפסמ תא כיפכהל ול"פא ,ווצרב

 יונפה ןבמְזִמ תצק שידקי רבה לכש יוצר ןכל ,םידומע 0 9צ בו:הכל הא

 ל םינותרגיאב תורחתהל לכויש לודג ןותרגיא ונל  היהי ואו ןודצומל

 דיחיה רבהחה .םירבחהח יפלא םהל שיש הלאכ ,םילודג םיימואלניב םינודצומ

 .הדות .היוצרה תומכב בתכש דיחיה היהש ליג הו םעפה ותוא חהבשל רצפשע

 םיעוצעצ ינינצל וניבתכ תאמ יתושו לפא תא רודומוה רודמ

 יטרופמוה ליג

 | | ]וה
 ה

 תובת ישארו תומש - 'ב קרפ

 תורבחה תומשו םיבשחמה תומש ירוצק רשפל םכמצצ תא םילאוש  םכנה יאר

 *ורוג3 הממ = [ר"צ !יאדונ

 :םכילא יל הבושת

 גולמ הרבחל םיארוה המל :םיהוה םכלוכ יאדו .ססהמ02פ056 4 ₪ לשמל +

 להק תעד קשו רקחמ ירחא .658% - םלוה אל ךרכ בקצו דבוכמ אוהש םשב הוב

 :תואלצרג רפסמ ןנשי רא רוביצב יתימאה םשה עודו אל ללכש רבתסה

 ךייש רודומוק :םוגרת) + ( תום( 00' 5 (ךס0) + 5

 הנושארהמ תיראלפופ תוחפ תצק איהש הספרג) תנצוט תרהא הסרג .שיפרוטמל

 :(םיבר תולוקל התכו איה םג ךרא

 :וניתובא תפשב וא +0 (א85 1 אעםאזפפ) + +( ד

 .תוצלפמ ידי לצ אצמוה רודומוק

 ארקנש לוחכה קנצה לש ומש רשפ תא םתעדי אלש לשמל א>ילפמ הו ןיא %

 היצאירוה הנה הלכשהב רוהה םכל  אלמתי ןעמל 8. תובח ישארב

 .(יתוא םמצשמ הו) +(1נד מפ 848 הנם :הנוכ3ב

 םיבשחמהמ דחא לצ קחשמ תנכתל רמגש רצנל המיאתמ  הנורחאה היצאוטיטה

 .םירומאה םירבדה תא רמוא קחשמ לש תוקד יתש רובצכו ל"נה

, 



 ב שש שש השש של שש הש 777 שו 5 לאכ5ש% לש "ל לש

 ה ועוימ הוה \ודמה

 ו ,ןודצומה רבה
 ש א םיקופו םילורכ'ש
 .םירבה םתוא ותנכיתש

-- 

 תא ובל חלש
 5 יכ
21 

 ברה ןיא ווה תינכותה לע
 פא  םנמא .ףיסוהל המ
 ואב רא םשו 5% רשקל
 וצב הבותכ איה יללכ
 .תילמיטפוא ,תמלשומ

 ושה ךרואל ו כ קי , ריו ש 2 יסמ תינכנת תא
 רא תושעל הרומ=א איהש
- 
 ה איה (53 'סמו הרפושמה

 תיבת

 רתוי*

 :5 יפ%מ

 םהשלכ םיות <52-מ

 ךס פא 1
 1(0,0:85 ךס 1+31)

 : אשאז 1

 ה תא םיגרא ,םויללו

 רצב - ןרבי ד קוש - ן ו7 רו רז
 ב

 פשע עירכפה בורה םסהש ט ספ ינוניב לש המרב םהש
 וגומ לב םיריכמ ,הבוש המרב היטיבב  םיטלושה
 תורצקל תוינכות גיצמ רודמה .,רפשל המ הברה דוע

 תיבכותה

 המכ סי

 בשחאהשכ .םיינושאר םירפלמ תאיצמל ווה
 ר התא םיינושאר םירפטמ ו

 קס 5 2, רש 20 סם8 ך=2 דס 10%2: ת0מ ם-1 דס ם: הב 10 ךופטד "ןםתסדה? "1:2: 21% 208)
 20 ז< :/ם(םו=:אז(1/5(ם)) דהשא אםאד 1 הר + ןח ר(קושס0 ךטמא \שד ע(ס)=1: תת1אז 1,5  ןפ

 50 אסאד ₪: אפאד 1

 רתוי תלצב תוורחמ הצירמ איהו סחנפ םענ ונל הל
 המ תא השוצ םנמא תינכותה .ךטמה לש הב עול 3

 תידנרכוחה םיאור םתאש יפכ .רתו"יב תיצובכב רוש
 ;תנבומו תיטנגלא ,הרצק רתוי הבר

 ?85 "ףמ תיבכוהתה
 16 \םז 8%="םיות 32-מ רתוי" 10 [,67ך 88="

 20 |םך 1=8: \םד פ=(םא 0% 20 608 11
 קא1אז הז
 קבטפש 0

30 
40 

(2+31 70 0,0:0%)8 
 4 5 ; ןמ (ב+21)=פ

 0 20: אשאז

 :י"צ ןוצשה לש תיושכעצה הלורכהה תא קודב> (ןתיבכ ,וכשו סדומ ,תספדמ ,ןנוכ ,פייש ןוגכ טלפ/טלקה יפבמא יו מ וב ןמו הל צוח הינשב םימצפ םישימה תחא הדיהיב הלוצו בשהמה תא ביה לדמשכ 84 התהקתל ליחתמ ןועשה .דאמ ישומיש תויהל לוכיש ימינפ ןועש ש' םורטהפסל ,םלוכל עודיכ .הטושפ שלגודמ ליהתנ .ברימה תא הנבממ קיפתל םיאד%י םו המצוצ תלצב איהש עם" "א הדוהפב שומיש
 ו א 1 תיבכותה 5והב ,"פ9אר צאר ?בב ;61%4ז תא ז(ו) ואו 10 ספק םא ד(ון-קפםא %7+234/2+250ם58 00%"20673+65922% 785

 ₪ רם
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 החתפ באלקהניט :הרכוה
 5-34  םיריחמב ןשי
 יפ ,תיבכותה לופכ'של>
 הטלק ל לצ  התוע
 רךניא התא םא .ונידיצמ
 נכותה תא קוושנ אל ואו

% * 

 י94\ יצקנופ בותבְכ וכ" לב ה :םולוגד
 רפלט חד ךופהתש ,המצצל תארוהש היצקהנופ א"ו

 ב 3 ודוקפב ;.%55 דש] 2-מ תוררורק 2%" טילש
 היסייבה תרועב תושעל ירשפא תלפש ןרמא ₪י893

 צצבמב

 להש

 ו ב ,ובחכ םיורבחהש תויבכות קווישל
 רבכ גאדנ ונהנא .םתמרל םאתהב ול ל דעו

 ונכ חרש !התוא תנכתל ךירצ הר התא ,ובו םוטצר
 הבידנ ריחהמ תצצהלק הפצו 'גירברק ביירדורהקימ 8
 טרחתהל יאשר התא לכה תורמל ריהמה תצצהל םיכטמ
 .ל דומצב םדוקה ןויליגב םיטרפ .תי



 5 ₪5 -תצצ*+א ]הסט
 +5 5 ₪ ' ₪ ₪ ₪ )מ

 לש "בוש 7 "וש "שש אש לש ב"ש שש דש 77 7% =
 ו

 ו

 :םיאבה םינויצל סחייתה א1א הריקס בתוכ ןא ףרוה תתאשכ םיכויצש

" 

 .'83 ןונגס .בשחמב תומולגה תויורשפאה תא טעמכ ל:

 ה
 ,"211%98 ,ךחו מ 60% דע %

 .בוט רתוי רשפא הוו .רדסב : 55% דצ %

 .תוארל הווש תמאב .הלועמ דע דאמ בוט :100% ךצ %

/ , 

 ,ל0ט-זפ הרב :הוב ןליא ,ילארשי וצוב :תוליטק וח-שש הלא לכל הבר הדות

 יכ תומסרפתמ אל וחלש ל"נהש תוליטקהמ קלח .יפרופמוק ליגו ירגמ ןותיא

 לכטוהה תוא תא הינצנ ונחנא הוה ןוילגהמ לחה יי םיקחשמ לוע םה

 םיחתקלנ המרו וונגס םג .תוליטה הברה ו ) תא חלשיש ול ןי יור מה

 (') 6 ונילא חלשש יטרופמ ןק ל תו אב הכד הוה ן 1 .ןובשתב

 ןייצל רשפא ףלונב .ותדובצ לצ ססבתמ םעפהר רודמהלמ רביה הלחו הוליטה

 !רךכ רשמה .רודומוה רודמ תא תכ םג אוהש

 .'ררוצה תספדמממיב האר .הונה רודמל ךרוצ שורד ןכ ומכ

 ה לה 0 5-6 5-4 225% מ-3006 5-56 0806 של ה ו 506 2-08 008-820 65 006 4480

 צ15 הס קסאס תש / ך61א₪

 ּי !% :ברה הויונמלא יגּגס 5 וכותב בלשמה  שדח ברק  קחשמ :ל'ג

 גנולוא לש ותומד תא םלגמ התא ףהיתביב תמחלמ ( ג :ו ₪ גנוה (ב

 תוצונת 16 ליעפהל לגולמ אוה :ברקה תויונמואב ריעצ  ההמומ ו 0/040)

 הוטיעב לש םינזש םיגול ,תוציפהק ,םיפורגא ₪ םהניב :הומכחותמ

 ןוויכמ (תישיא העד) םאס|סכ1א6 ;ך5ךז לצ הלוע  קחשמה .תויופפובתהו

 ילכב תזדיוצמהו ינוציחה ןארמב תונושה תויומד צשת דגנ םחל ב התיש

 קחשמה .ןהל קרו ךא תויניפואה תונוש תוכמ יגוסב תוניפואמו םינוש קשנ

 וה - ןושארה םחולהו צהרב תבנגנתמ  תיניפוא תי לי הניגנמ :ליחתמ

 םינואה רסחו ןכסמה גנולוא לע צפוק - והצנל רתויב לההו לודגה ןמשה

 קשנ ילכב ללכ דיוצמ וניא ןושארה םחולהו תויה .ירוכא ה'גבינ ףועמב

 אוהע תבאוכה הדבועה לשב .וב תצגופ הכמ ל5 שצמכו וחצנל לק - םהינ'מל

 ןמשה ,תוירוכאב וב הכמ ונירובג ,בחורל חתפתמו הבוגל  הלוצ ,וןימשמ

 .ינשה עשופה תא התיא האיבמו תנגנתמ הוילע הניגבמ מ ,ויהחה שרוכ

 בי"ה ל"נה (זנירוב*ג לא ותוא  קרווו ה'גבינ בכוכ ומצ  אשונ וה

 :םש ףורגא ,הפ הטיעב .ל"ול רופהי ל"נהש וא ,וילעמ צופקל וא ףפוכתהל

 :רונוצמנ ל ךלה דחא דחא דוצו :וטהקה היפופב הטפאו :,ביריל לצמ  הציפקה

 ידכב הר תנגנתמ 2% וץיא דועצ .תר"עצ .בוט ולופכש םוקמל הבווכה

 תלצמב םהינבו צ תולהמ יתשב דיוצמה :אבה ביריהמ דחפה תא גיפהלכ

 םומב דייוצמ הרובחבש יציברה .(ה'גנינה תפשב ,ודיגבי ך) .- תרשרש

 אוה .םלוקכמ לודגה ןפופו'צה אוה "שימחה ,.,רבע ל
 כל ותיא הכמ 4ןה] +צ

 בשוח תבב אוה) ןגמו טובנ ןיעמ ,הבצ לקמ ומע אשונו ומנמשו 7/7 2

 תרובחבש ןידע דצ םג (הנש קויד רתיל וא) ונשי .[ר"'צ .הטבנ(רבג אוהש

 הכ* - הרייווצמה הקפלה הרוחב איה  תישישה  תקבאתפה .םיחושהה

 םגו ונירוביג לש תוצנמנ יתלבה ויתופהתה ינפמ ןגמכ םג התוא  תשמשמש

 והשעמ עצבמ :- א%ה] הדימב - ל"זה ןא ,ל"נה לש ושאר רתוחה 09 | טצצפכ

 .ררואמ להמ ומיצ א>שונ א>והו ,ןקהדו לצב דיחיה  אוה יעיבשה .,3ד"בב

 םיהוימ יתלב םיצפח ינש ומיצ אעונ ידמל חתופמ ףוג לעצב  אוה ינימשה

 םצצב אוה ןורחאהו יצישתה .רוביצל הנכס  םיווהמו ו|*דיל םירבתתממה

 וכו תינוציהה םתרוצב םיהו םהינשו תויה ,ונירוביג לש ליפכה תא הווהמ

 דואמ הבוט החשמב הקיפגה .םהינימל תיחשמו השנ ילבכב םידיוצפמ םניא  םה

 ןכו תויומדה לש הקיפרגה תניחבמ םג

 63% : ההיפרג הנהמ קחשמ .צקרה תקיפרג תניחבמ םג

 72% [ לילצ ימצצ ינבנא*) ורמוגל לצ יו 4תויב

 2% 7 ןיבצ (+%!ותיא ילש הינשה תורפכהב ו'תרמג

 76% 1 הדמתה

 ס2כ% : םוכיְס ירהא רמול הברה  רתונ אל .ןוביד

 \ לש ווה  תניוצמהו הבכוראה  הריהסה

 לפו םייוספמ הב רבירילו 7ךלק שיש ה! ן'יצל הכש אוהש דחא רבד קר ,ליג

 40 *לוא ,דאמ לק תמאב אוה קחשמה .3ביריה לש חכהמ הדירומ תחלצומ  הכמ

 דוצו ,וכ ,הא .ןושארה קהשמב דוצ ינימשה שיאל יתצגה ינאש הדבוצ ,ידמ

 "לפובכ* ;ז9ד ,םאס\ ספ 6 =15ז-ב הרחתמ אל וליפא  קחשמה  יתעדל ,רבד

 .צורג קחשמ אל הו םג רבד לש ומוכיסב לבא .ותוא

 8 0 5. אשמה 3 + . ו-0 -רדפ דפ סומא *חמה
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 ,םירפ תרבכ 2 ₪1₪0 |92 קין

 םהקכיבכ ,רסת 7 םיבידא .]ןתינימל תוכי

 יפבצ זרבמפ םיכפשנה
 ל 0

 הנולה ינקתמ ףאו ם

. 

 00% : הקהיפרג ,לודג ד אוה קהשעמב םיכסמה רפסמ

 2% 1: 5 .וב קתשל ףיכ שממו ,1פא ומכ תוהפל

 7% ו "בו %

 6% 1 הדמתה םישוע ןאכ ,קראפ*הנולל אב :ןגביד

 ם5% : םובכיט םיתטשמב קהחשמ והו !םיעגושמ םייחא

 שי .םיקיקהלח ףופא רצ הת ובש

 יתיאר ינאשכ .דוצו דוצו םילבכר ,דומצל לוכי התא ןהילאש תולכטורקה =

 קהחשמ דוע" הז שארל יל הלעצש ןושארה רבדה ,הנושארה םעפב החשמה תא
1 

1 / 

 .רחא והעמ רבכ רוש יתנבה קחשמ לש תוצש שולש ידרחא לבא ,"!.םיהפשמ

 ובה קההשמ לבה ךסכ .,%דופקלו ,ףוהלכ וא תכלל לּוכי התא .תרחא המרמ והשמ

 ם|(!:תאדשפ בדתנפס קספפת / אא:סהזפסקז

 .םיבלש העולשב (בשחמה) ידנימ תא טישפהל שי וב רקופ קחשמ והו :וצוב

 וא יהכונה רומיהב ראשהל ,רמהל לוכי ןקחשה םהב םיבלש ינש שי רוה לפב

 ההשמב .(ףפוקה לכ תא דיסטפהלו יתחכו|3ה רותהמ האצל) שדח רות  ליחתהל

 .יתימאה רקופב ומכ 3 אלו םיפלקה 5 ףילחההל רשפא :תויצב יתש תומייק

 לש םכרצ תא ךרצב שחנל ןתינ הלש רומיהה 87 .תומרל תצדּוי אל ידבנימ

 ומוב רךררוצ שי יכ םא ,השה א ,ןיינצמ החשמה לכה ךסב .הדיבש םיפלהה

 בעהמהש ללגב םגו ומצצ קחשמה יפוא ללגב םג ,ירמגל  הטישפהל ו <> 5

 .תישיא  ידאמ דאמ הרוצב קחשמ

 70% : ההיפרג הקיפרגה < םיבּולע י"ד םילילצה

 27% 1 ליללש .תוטשפתהה צגרב רקיעצעב ,ידמל  הבוט

 67% 1 ( יי

 50% : הדמתה אלא ,בוט  קחשמה ןויער :ןליא

 2% 1: םובכיט בוט ךכ לכ אל אוה בשהמה לצ ועּוצבש

 ללוכ םוכס שי קחשמב .הטעמה ןושלב

 םיקתה .10 שי הפוקלו ט"שיל 145 שי דחא לכל םיליחתמשכ .ט"שיל 300 לש

 ההשעמב תחצנמ הישילש אמגודל .תואיצמב ומכ רבדה ותוא  םניא  רהופ לש

 הקולו םמעשמ ומצצ קחשמה .םינוכנה םיקוחהמ ךופה קוידבש רבד ,תוגוו 2

 הניא הקיפרגה .הצינ ינשה או ירמגל ששפתמ זהשימש דצ ןמו אמ ברה

 החשמ והז .קחשמה לש םשב הללכוה "הא:מחבז68פ" הלקימהש אלפו הבוט  היפסמ

 .הטטהקה לע םוקמה וובויב תניחהבמ יאדכ אל דאמ

 הדק קה 7 ד ו קה הק דה תודה הורה חד ו ד תפן חה דה דה דם ןכ ₪ = שב מ מ שנ = שנ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שם ₪ ₪ ₪ ₪ שש ₪ שנ שא םנ שש ₪ שא שמ ₪

 לכל תוריקס שולש - םייתש תוהפל בותכי רבה לכש יוצר < תוריקסט תביתפ

 ףד לש יצחו דומש דע דומע פש ףרואב תויהל הכורצ הריקטצלה .ןויליג

 ותו תוריקסה רודמ תליהתב "ךירדמ"ב לכתסה םינויצ ןתונ ההאשכ .תרבחמ

 .תטפדמב ,ךל שי םאו ,ןורפעב אל ,טעב בותכל ל .ויפ לצ םיבנויפ

 םיפוצמ אל ךלש התכב תונהלושה םא .וכו םיקהיספ ,תודיהנ הכשת לא ןבומכ

 תוצש ירהא הריהסה תא בותכל "צלאת" ,הירוטלה רוצישמ  הכש ,הקיימרופ

 ידכ םה תונורחאה תוצצה לכ .התוא ארקל חילצנ םג ונהנאש ידכ רפלה תיב

 .היגולופרגב אלו ,ןותרגיאה תביחכב רתוי קוסצנש ידכ
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 ו וב 2) :דנהרו < תופמ 2 7% שי  החאפה

 לכ תודוקנ 0 תכתוב תחלצומ הבמ לש .,םיתשפמ 6 םידיפטפמש דצ יו

 "שק" וקשה .םודואהב הברה ן 823 ןשי .'קנ 30 - תחלב למ השגה תכמ

 היחנ קחשאה או חטהל ם רי לכה םלחתשב לש +בר) רפסמ 00:02 ל וש

 "ןלימ> תורשפא הבנשי) .רמחבנ זז

 3% +: הקיפרג צדו לוע מ פלי וצוה ףולא תא חצנל

 7% 1 ו :,[ר"צ .ךדצמ עונצ המפנ (* 2% 1%.

 2% : ויבש

 0% : הדמתה הנ החשמב תוידמיינ תלתה :ןוביר

 ס% 1 םוכיס רמו תי ג ,ההז6מ ק601אז-בש וול המוד

 . הלצמל ציפומ שרגמה לש ירוחהאה קלחש

 ,דהחה ץחתש ל שישכ ירשפ*> רבדה .ימדהה הלחהמ ןטה רתויבו :רצמה לצ

 .הנוש לדוגב שרגמ לבקמ ןהחש לכ ,םיבקחש ינש לש תורשפאב םישמתשמש א

 חש 4 9]דפכל דדצ רלש טבחמה תא %*במ בשחמה :יטמוטוא ובורב אוה קחשמה

 .עמעב *והש ומר רכלכ ל9 ןניא רבדה ךרא ,המיאתמה הכמב תוכהכ קר ךירצ

 לבח קר .ער אל אוה םג לילכעשרהו ,םיהלחו םיפי דאמ היצמינאהו ההיפרגה

 ו םיצחול םא שרקתמ בשחמנהש הו ןוגכ ,םינטק םיגאב המבכ םנבשיש

 יגנמב
 הרוח הכמ בשחמהשכו ,ליג

 רכ רודכ שיגת) םייוטמ בצמב וא םויסה תב

 .םיפלא תואמל הצעיגמו תללותשמ האצותה (רודכה תא היחנת

 6.0.8... / סספהא

 ודרענ םיטעמ .תיוושכעה תוברתהמ דאמ תמדקתמו הקוחר יה  הנשה :ל'ג

 %0%825 טובורה .םדא קפל ,טובור קפס - 53 1 0ת008 לש ינגצרהה והוכמ

 ינונגנמ לכ תא לרטנלכ ,לבו3ה לש ןריצל שולפל ,תושונאה תא ליצהכ הלשב

 ריצה וכרמ תא דימשהלו וכרדב םירקנה םיביואה לכ תא ףצופל ,הבש התנגהה

 םיילגרהש ןכיה םירבוהמה ןוליס יצונמ תרועב 43 טוהורה .אצמנ אנה הב

 צונל לגוסמ טובורה .רבחתהל תורומא

 ₪25 : הקיפרג .השק וילעצ הטילשהו  םינוויכ 8 -ל

 75% [ ייל וידימ תואצויה רויילה ינרה  תרוצב

 0 - ןל 1% םיהתות  ףצופמ  אוה טובורה ₪

 ל00% 1 תדחמפה יתלב  םירוציו רבש למל םירויה

 7% + םרכיס .15% וא מ"בי :תוביחת ישצרנ םיהוומ
 ]ו

 רז דש ] * = 5% 1 תל הרלה ןוגכ [ר"ע

 םהירא ךחוא ביטנגממה תוריק םג םנשי .רירהא תובהוצה םיצלותו טובור

 האיכ המישרמ הקיפרגה .ד71!שו דוצו ,רללש תגאטרדב בולשל רתוי דוצ השק ואו

 יאגרכ דצהיב :ריחהנ תויהל דיל דאמ ןיינעמ ומצע קחשמה .ללהה ןדיצל

 .(הלאכ תואמ ילוא ,תורשצ םנשי) רדחל רדח ןיב רבעצמה

 דזחספש שפשא< 1א קאת4כ155ַ / ₪ף1אהס 65א

 בככמ ילווש ,ןג-ורקימ לש הצודיה םיקחהשמה תרדסב קחשמ דושצ והו :הרב

 הדמחנ הרטמ לצב אוה ה) קחשמ .םהב

 ם5% : הקהיפרג רתשא תא ליצהל איהש דחאכ  הקיחצמו

 4% ; ד לצ יבשמ טרברה רנב תאו המליו

 5% ןינצ רותב הקומצ ויהיש  ינפל םילבינקה

 םש% +  הלמתה ראשה ןיב רבוצ התא  קחשמב  .םנטב

 90% :  םוכיס רד םיח ואל לנבנ ,('יכת ךיל

 קהפ התופו ריקה לע הייוגלתש הנומת

 השולש" םשב הרחב הרבצחה המל ןבומ אל בגא 3רדנ .,םיה ימ תא ןקורל י"ז

 ,רעלסםילבנקה ריסב תונהל םירומא ויה תושו המליו םאה,"ןדעצ-ןגב תועובש
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- 2 % 3% 

 \ ו ה טס 3 ראש 8% 5 ןר .ם ה 2
 שונשש המ ,וגכרוה םכשה ,רגרוהל םקגכ :םיעודי ₪ קגהפנ םדוה הו תא רך?
 םייולמ הכ שי תוששוגתמהמ תהא "כל .,[ר'צ .ךיתורבה> שטעה לצ ךידצ
 .,ףיעש ₪ ךהוכ , "רי *צ תצפנ אל ₪ ףךא ,ביריה לש הכה לכ םע דרויש

 .האבה תדגושק כרדב תאו ,תחא תרפוכ תהתדמשהש ירהא .תויחהמ צברא בגשי
 ,דוצו םיצח [ר"ע .3-2-1 דמוצה אוה ךידידצמונ ךיתהתמו ךילעמ םירב ו צ
 הנתשמ םישנ רפלמ רחאל .םהיתהתמ ףפוכתהל וא םהילעצמ ךופקל הכירצ תתאו
 אל כ םא דמחנ החשמה .ןקהשב ולכ

 55% :! ההיפרג :5ר"צ .לכה=צדויינאנ המ-עדוי-ימ
 65% ג יי לצ :.א.-ב ומכ תוהפל הבוט הקיפרגה רא

 2% 1 ןידיבצ
 65% 32 הדמתה ,םיקהעמהמ דהא דךוע והנ :ג ויד
 00% כ: םוכיטל ,בטסיפ ירחא .םויכ לבוקמה ןונגצהמ

 ,השראק לאנשנרטיא ,ראירוו גניטאיפ

 תכמהה 4 שודנ יד אוה ההשמה ,רטסאמ ןפ-גנוקו ופ גנוקה וארא '

 חה ₪) פי : םינווכה 16-ל קיטסיוגה לש תוליגרה תוווותה י) םה

 רודומוהו לפשט לש אקטראקל המוד דאמ החשמה .(ילב 6-ו רותפכה לצ הציחל

 ונ*או םומכדה םא דחיב 13 צקרה .(יתצדל תוהפל) הבוש רתזצי חאקיפרגב רא

 בה יש של לילצה ,ןו*צלו* א ל ףיסומה ₪ ,ל"נה  החהשמב ומכ ג

 םהל ןיא ןיידעש הלאבל ער אל קחשמ - םוכיסל .רדתסהל רשפא לבא םלועבש

 םיההשמ הלאהב םיפצומש ,ינומכ ,הלאבכ רא ,"תימאצע הנגה" קחשמ םוש

 .ףסואל ווה תפסותה ילב רדתסהל טלחהב םילוכי

 תזאזפ 7 תה אש

 ו%כק רבדה ובאו בוט משב ,ןיי'גאמיו ימנוקמ הלועפ  קחשמ 2 8

 םע קחשמ והו .םישדחה תונוכמה יקחשממ םגרותש הפי הלועפ קחשמ חב

 תוא לבקמ התא ,ךרד איהש וויאב םתפיסא י"ע .המ  םושמ ,תובבל הברה

 ססז םשד ,ספםאו ןוגכ ,אמליס םילשהל ךירצ התאו ,%(ולשמ תוא - בל לכל)

 הצונרש +(ליגרכ) רזכ<% הרומח ןאכ רךל שי ס"היבב אצפהנ התאש ןוָּגיּב ל

 חורבד ךירצ התא .הלכשהב םירוחה תא ך- םותסל ונעצי ךתוא רךנהלו ךסופתל

 .ש"היבב ךימיה םסיאפה ₪? א|ה ןוגיז רצצה הברמל לב> האוירונפכאה 'ג*ד"מ

 הת םהבש םירדחה םגכשי וכלתמ> ךא ,םיבנכוסמ םנמפ םה .םירומ דוש םנש'י

 תא םיקחשמ םהו לס-ירודכ םהכ תתל לגכי התא תוחתלמב ומכ םרצועצל לושכי

 דחקב .חובבכ תחיקלל תורוצ רפסמ םבש" ,ןמבע 4 .המ (רצה) ןמול

 י"צ ינשה רדחב ,םמוקממ םידימלת תרבעה י"ע ,אמגודל (התכה) ןושארה

 ו החשמה + 3 תונורא תתיתפ

 ₪ 5 קישר םילדלצשה םגו רדסב הקיפרפה ית יו>

 0% ל'לצ .םיצורג רכ ידכ דע םנ'יא

 7% ןילבש

 0% הדמתה לא עיגהל? ךירצ ,ליגרכ ,התא !:ןוב'ד

 12%. םוכיס י ב ל שי לבא .ךלש הרבחה

 םידמועצה רש ,בוש) םילושכמ

 סנרנ התתאפ תחא תלר .תותלד 5 תוחהפל םבשי ףדה לבב .םירול בכ רצרדב

 רירצ ,יקימ ,תתא הז ליבשב .הערד .תאצל ךירצ התאש ההי2ש תלו ,הכרד

 ףירצ התא יללכ ןעואב .הנתשמ איה רדח לכבש ,תמייגפפ הלופפ תושצל

 תלת איה הקיפרגה .וכו םהיתומוקממ םידימלת "ףיצהל" ,םשו הפ  הועצל

 אוה ורוקמבש ןוויכ רצה אוה קחשמה ןמו .רדה לכב הנוש יהו תידמימ

 םומיטקמב םיניינועמ םה םשו (וצלב "ואדיוו יהחשמ") תונוכמה לצ היה

 קחעמה תא השוצ הו רבד .ןמו לש םומינימב (םילקש יאצה א"ו) םיקחשמ לש

 .וב םידימתמ רתויו רתוי ןיינצמלכ
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 תלה ,הטושפ יכ םא) המיסקמ הקיפרג שי ובש ,קחשמ ךמצעל ראת :(+ביד

 תא היוחמ רתא םאו ,שיאב  דאמ  הבוט  הטילש ,(תכבוסמ אלו  תידמימ

 בווע ההאפכו צורל ליתתפ !"ם5סנ שיאה דח* דצל 1מו הברה קיטטיו'גה

 ההפמב :13ופפ ,רבודמ ,היה התשמה הא תלביקנ ,שטאל טאל שיאמ שיאה ותוא

 5 ִפ
 ,תונוש תולועפל םישמשמש םיבר םיצפ

 יו אא לכונא אותו גדל ותוא |333 רכ רוחא 1 ןושארה רדחב 5

 םניעי 4 ןונמתה תא ג%רהל *דכ  קרוּו התאש ,י 1%

 בבא ,רתוא םוהמב 2 א

 צי (- אלמ אוהש רדח !:ווגכ ,םיצפה אכל 5 ב? ותינש תולועפ

 ציגמ תות צגרבו לבחה לע צץופקל ,הפונת תחקל ךירב התא ובו .,םיימש

 -(- אל החשמ התו
 א וא ןאכ דצ תחלצה ם34) ןנצ כ ונממ ו :ויכוא

 תושצרו ,ריקב חהתפ חותפכ ידכ ,(בעחוממ ן יא [

 רדחב תא ..,פוהה ,הגרדמ לעמ ץופקל ,הפונת תחהל ,ה

 .םילימ םיפלא תרשעמ רסמ תנומת הבוט ךא ,9אדה לר

 םישערודש 68%1%1צ תהפשממ םיקהשמה רשאמ ןשקאו הלוצפ רת

 תישיא ינאו ,היצנגל

1 ? 

 הרזה ךרדה לכ תא

 בוסמ ברלמש ג .אבה

 21-₪ הז קחשמב

 טניאו הבשחמ רתוי

 כ

 ק

 77% : ההיפרג .הוה  קחשמה + 3%  םתוא ףירדצמ

 52% : לילצ .םמעתשהלו שאיתהל להו השקה דאמ החשמה

3" [ :1 70% 

 60% 1: הדמתה המכמ יתוא בוכאמ הוה החשמה +:

 70% 1 םוכיס םיקחשמה תמרב החשמל יה" פוש .תוביספ

 םהל סאמנ הארנכ לבא  םהלש םימרוקה

 הבולע הניה םעפה ההיפרגה .ןכסמו שדח רוצי וחהל םר ןכלו ילוו תחפשממ

 התושעל ולכי םה לבא רדסב איר ההיפרגהש ןוכ .םהיקחשמ ראשל  תיסהי

 מגודל קחשמב םיטסילאירה םירבדה הי בוטש המ לבא .תכשומ רתע י הברה

 קיטסיוגה תא םיבזוצ םאו 9ולצל לוכי אוה םיתב החוש +(התא  הו) דרפשכ

 החשמה .ריהממ ואו טאל ליחתמ התא צר התאשכ וא ,ףוצל  ליחתמ אוה וא

 :ובומכ) הרצנ...ה תא ליצהל איה קחשמב הרטמה .השק וד 5/7  אוה ומצצ

 תונוש תויציראו 0 ןורכוב בשחמל שי עדונש המ יפל (?רצענה תא ,המ אלא

 .בושו בוש רבד ותוא תושצל השקש ךכ

 חסע16 / ז6זא%ש

 תידמימ- תלת ההיפרג קחשמל שי .יאשה ןכוס אוה התא הוה החשמב .הקרב

 םישנאה םצ רבדל לוכי התא קחשמב .דבלב דחא צבצב איה ירצצלש ,הלוצמ

 יפב ,התלה ררונ תולו וצפ ינימ לכ תוששצל לוכי םג התא .להימוקב  םירחאה

 .רסמה תיתחתב תוריוצמה תול וצפה תלעפה י"צ ם'רותפכ הברה  םשעצ רבתטהל

 אזהו ,ומו הצרה וב דימה והל רשפא-יא יכ :,בוכאמ יד קחשמ והו יתעד "כ

 .רבוסמ יד םג
 94% : הקהיפרג

 0% רלילצ ריעצב יאשח ןכוצ אוה התא .|34יר

 05% 1 ןיינצ רבכלכש ןונגסב תידמימ תלתה 2

 75% : הדמתה ן רזהב> לובי התא .םו 4

 00% 1: םוכטע לא ןוזיפ לבג היצטהרידה ה הטילש

 ,!ךלמה לע הוה ןוויפכל רלוה היטפיוגה
, 

 םוהמב שיאה תא םיבבוסמ הר יו'גה לצ ןימיו לאמש) היצשורה תטיש ןיבל

 םג התא .(המידה שיאה תא ג - היטסיו'גה לצ הלצמל

 רתוא ךילומ בשחמה :דפהב צקתנ התא םאש רמוא הוש

 איה החישה ,תיטסירוטקיק הרוצ ךרד םישנא םא רבדל ל

 .םיומר רפסמו המסיסה תא תולגל ידב הקהיפסמ < תר % המרב  םנמא

 יתצעגה ינא לשמל ,םירוומ תומוקמ ינימ לכל צע'גמו בבותטמ התא

 םהלהל לוכי התא .ללפתהל יתוא  צנכשל  הספינ םש ו הילר כל

 רסטמל תחתמ .אצומ התאש הדק תרועב וא ךיפורגא תרוצב םירחא םישנא  םע

 :רל םירשפאמש (טירפחת םיפילחמש םירויצ) םינוכ'יא ינימ לכ  םיעציפומ

 ,רבדל ,תכלל ,הוריל ,(תהא תבַּב םירבד 4 דע) םירבד  דירוהלו םירהל

 תאצלו קחשמה תא איפההל ,(קחהרמל) םירבד  קורול ,(םיפורגאב) תוכהל

 .הלועמ קחשמ קפט אלל .ונממ

 ] ל 3מ*1 ו

 16- רוחבל> 3

 וכי התא ש וכ

 לב
 ר .



 םירשד שש רכויה> ךירצ ,.,רתויב ןכולמ רש ₪ - ב ,ם בור :ןקיא

 פק ₪5 יכ םירתוימ םדא-*ב2כ ןגרהת לאו התה קחשמב וישאה וכ? ,הלאבכ

 לב פוסיה ד"צ לכ 2*ישהל רירצ התא הג הקחשמב .ותומת תומ הוה =

 םישיפומ םיעשופה לכ אא תגרהש ירחא ,רגר%גה> םיצורש יצרה םיעש:פמ

 שי..ותפירש עגרב ,חדקא ףלושש ימ לכ" תא גורהל ךירצ התאו םיצשופ השלש

 םיהררתב לו םםיצשופב ₪ר תוריל ירש תאו ,םצפכ לכב תהותלו רשולש ןל

 .תותלד 258 "בפ לצ רבוע החתא 5% תרנגצב .רלוד םלד לכ למ ךל שש" ₪ כ

 צברכה עיגמשכו םיעכוכה לפב צל תוריל ךירבש היגצופ וכומ | םג יי

 .הבשפ וא ףלכ הקש וא עיפומ | ג רה

 75% : הקיפרג .תהקל ךירצ התא ףספכו תגרוה  הצבפ

 2%: לולצ .םמצשמ | תבצקה 5% םא  רדסב  קחשמה

 70% 1: ןינצ

 75% 1 הדמתה בירל רשק לכ ןיא הו קהשמל :ןובירד

 75% 1: םוכיט םיחטשה ו ,ת'ברעמה הדגה לצ

 םירשהה לכ תא ול שי .םיררחושמה

 ןרול ףירצ תא הרי *9ה לש ף*רשעה התאנה .,צורפה ברצמל

 קר םשפ לכב האור התא .ךפוצרפ לומל הדקא םינוובמה

 הו הרדנהב היי פרג 2

 ו 70 דאמ םיככיי

 ומיפ1נ רךלש תוי

 השולש לש הרובח לומ בצינ התא תותלדה 12 תא רמוג

 .הדהאה תא םיפלוש םהש צגרב ,דהא דהא םתוא גורהל

 .שדה \םיתב 12)

 0.הפסנזהדסמ 48 / םתסחפחא

 / ויש המכ תושעצל םיסנמ הארנכ םה ?פסתבחא לש החשמ דוצ :.ך7"א

 :,הו קר אלו ,החילצה אל קחשמ ףאש הדבוצה תא וריבסת דב \
[ 

 שי רוא

 לש 1258-ה תסריגש םירמוא שי או תורמל ?!םיגאב ילב ההשמ היה אל

 םהרכש תונולשכה תרדס תא ,קפלס אלכ ,ךישממ הו קחשמ .תרדהנ א ה הו ק

 התא ובפ 5. שהחק108-ל המודש קחשמ דוע אוה קחשמה .םיהחשמ  תובכתב

 רחוב תתא .ישפוהחל האצלו יורהתשהל' י דפ "תי קל 5 |-% גורהל ךי רצ

 והשמ וא ברה .]ןזד"5כ 9 ,ןלכמ %4 :תורשצ האמפ ךותמ השב ילכ  השולש

 םא םילהמ אנהו ב הפוצ רסיקה ,הזוב ןהשמ וא הנטבק ןיכס (3-) ,ןונגטלב

 ולדוגא תא הנפמ אוה םייהב ראשנ חצונמה םא .תמ וא יח  אוה  הצונמה

 יפכ .תמ אצוי דימת התא המ םושמ .הטמ יפלכ ,תמ אוה םאו ,ה7בלמ ו

 וניא קחשמה קההשמה הליחתב יתרכוהש

 75% : ההיפרג רופיש לותי אל  םאו ,תקפסמ  המרב

 40% כ: קי % .בצרב וצווגי םיתנהתמה ,םתמרב

 67% 1: יי

 62% : הדימתה ןוכנגל תואצומ  תורבחה לכ :ךוצ'ד

 0% 1 םוכיטפ ידבכ ,דהא המיחל החשמ תוחפל  הוושל

 קו> < "יי "

 התא הפ .םיקחשמ לש הוה םוחתב תויהל רשפאש המבכ דע ,'ר

 ל? ךכ רחאו ,םייקש םוצע ןווגמ ךותמ קשנ ילכ השו

 .רצה ןמו רובצכ םמצשמ קחשמה ךא ההלחו הפי יד הקיפב



 הי -8 יבככ הו ,ןוושרה ספוטה תא תונשל םישקהבתמ םירבחה וכ םשפה

 1 יטרפה לכ תא ליכה אלש ספוט רד 540 6-4 ולכל "₪

  אתמ קשממו היטסיוג שי םירבחתה בורלכ ןכ ומכ .םתו>  ₪'עדו

 אלמ אבא !םגדה תאו תרציימה הרבחה םש תא  ונייצ אל

 וא 4-> המנדש 9 םיבהוכ םיפפ ונינויסנמ יכ ,דאפמ רב

 10.95 וא (תונויליג 3) הנש יצתל ה"ש 5.95 אוה תורבה ריחמ

 צמ ,םישדוח | לש הפוהתל באלקניסל ףרטצהל ןיינועמ 0

 ה תא חלוש ינא ,( יסמ רבה) קיתו רבה  רבכ ו רוווו

 ]ו ב 22 5 ₪

 וו יו -= 3 'ימ :בוחר :תבותכ

 0 :+תמודיה ללוכ) ןופלט

 .םגדו הרבח וייצ ,(יטרדנטסה דויצה דבלמ) יתושרב שיש תפסונה הרמוחה

 וו :הקיטליוי'ג הג-ה=-רררשכאש 007 ('ג 7 טייפרשניא

והאות :תספדמ 2 :.רהא / + 1 םיקחמ והדרקמ
 

]וה :םיננוכ/ןנוכ םא--ההה---- 6 0 0% ל יד א
 

 (םיטרפה לכו ןופלטה 'סמ תא רפה 1 שש ודה :םדומ

 ב :.ףסוכ דויצ

 0 דצ ?ךתושרב הנכות המכ

 :בשהמה תופשב טלוש יבא

 הבר הדימב :תרחא

 באלהניסל ותוא חלש אבה ספוטה תא% םלשה

 :וישכצל ןוכנ םורטקפסט לצ יתיארש רתוי יבוטה םיקחשמה 5
 ם | =

 ו ו ו ו

 ין.
0 

 .יקה דחה הדחה הקו ה הרר הרטה טרה הרר ו ו ]4
 חח קיה דחקו קודח ןדדחו היה ההדחה הדרה הטהה הדטה טק הדר

 .ןחה דל :הריה דדיה דחו לקולו הדחה לקחה החולה הקיחה תקלה החל הו רידר ה ה רה הד טהרת חת ו | |

0 ו
 ל ל 5 

 (א-ב ןמס) :וכותבש בתכמ תאוב ףרוצמ

 (רתוימה קחמ)הרמוח / םירפס / תויניצר תונכות / םיקהשמ לצ תוריהס

 ו אשונב הבתכ

 --3-כ לש ךרואב תינכות 2-7

 (תובושתו תולאש רודמל) תולאש [-

 ןותרגיאה וא/ו וודצומה אשונב תולאש/תובוגת/תורעה 7

 םילודגה םיעברא ספוט 7
₪ 7 

 תיטרפ העדוא

 4 - ת :תכרעמה שומשל :םש יסמ דבח

ששש=בבכשששכשש
שםכטששפפבשבכש

555ש2שששששב22
 ה הרווח ווססחפפששת


